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Серед гельмінтозів жуйних тварин, 
які завдають значних економіч
них збитків у всіх країнах світу і 

гальмують розвиток тваринництва, фасці- 
ольоз є одним із найпоширеніших. Ця хво
роба реєструється найчастіше у вигляді епі- 
зоотій в Європі (Іспанія, Португалія, Вели
кобританія, Австрія), в Північній, Централь
ній і Південній Америці [1, 2].

Основними засобами боротьби з гельмін
тозами є антигельмінтики, проте їх викорис
тання не завжди дає позитивні результати, 
особливо при змішаних інвазіях.

Вивільнення організму тварин від гель
мінтів ще не свідчить про повне відновлен
ня структури нормального функціонування 
уражених органів і тканин.

Частина антигельмінтиків, що признача
ються у лікувальних дозах хворим тваринам 
(панакур, івермектин, рентал, нілверм, гексі- 
хол, політрем, івомек, нафтамон та ін.), ви

кликала виражені зміни імунних показни
ків. Відмічалась гепатотропна дія препара
тів, збільшення кількості лейкоцитів і нега
тивний їх вплив на процеси шлунково-киш
кового травлення [3—6].

Успішна боротьба з фасціольозом жуй
них тварин можлива лише при застосуванні 
високоефективних ветеринарних лікарсь
ких засобів, які стимулюють імунну відпо
відь організму тварин, підвищуючи імуно- 
біологічну реактивність.

Тому МЕТОЮ НАШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
було визначення терапевтичної ефективнос
ті антигельмінтика «Рафензол» при фасціо- 
льозі та його впливу на імунологічні показ
ники організму корів.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Дослідження проводили в господарстві 
ПСП «Новоселиця» Попільнянського райо
ну Ж итомирської області впродовж

2005—2006 рр. на коровах-аналогах чорно- 
рябої породи 5-річного віку живою масою 
450—500 кг. Тварини були розподілені на дві 
групи — дослідну і контрольну, по п’ять тва
рин у кожній. Проби фекалій досліджували 
методами послідовних промивань та за прин
ципом седиментації (І.Дахно, 1996), гельмін- 
тооволарвоскопії (Ю. Довгій, 2004). Матеріа
лом для досліджень були кров і фекалії. Наяв
ність яєць фасціол визначали в 1 г фекалій.

У великої рогатої худоби кров для дослі
джень відбирали до годівлі з яремної вени. 
Від кожної тварини кров брали у дві пробір
ки по 15—20 см3 (перша — стабілізована ге
парином, друга — для отримання сироватки 
крові). Кількість лейкоцитів та еритроцитів 
підраховували в камері Горяєва, а лейкогра- 
му визначали шляхом приготування мазків 
крові (фіксували рідиною Никифорова і 
фарбували за Романовським). Вміст гемогло
біну в крові визначали на приладі ФЕК-М, 
активність ферментів, уміст глюкози, каль
цію, альбуміну, загального білка, холестери
ну проводили за методом H. Wollndfer, 
E. Schmidt (1973).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Інтенсивність інвазії на початку дослі
джень становила 12,1 яєць фасціол в 1 г фе
калій. Результати досліджень свідчать про 
зміни морфологічних та біохімічних показ
ників крові тварин після введення рафензо- 
лу перорально у формі суспензії в дозі 1 см3 
на 10 кг маси тіла одноразово.

На 21-шу добу після введення хворим тва
ринам рафензолу при вивільненні організму 
тварин від інвазії кількість еритроцитів по
рівняно з вихідними даними збільшилася із 
6,88+0,05 до 6,99+0,03 Т/л (на 1,5%, Р<0,00і); 
гемоглобін на 30-ту добу із 100,2+2,5 до 
103,0+4,4 г/л (на 2,8%, Р<0,001): лімфоцити 
на 30-ту добу із 41,7+1,9 до 42,8+1,5% (на 
2,6%, Р<0,05); сегментоядерні нейтрофіли -  
із 34,2± 1,6 до 37,7+1,5% (на 7,9%, Р<0,001).

На 30-ту добу відмічалось зниження еози-

Динаміка біохімічних показників крові та інтенсивність інвазії 
у хворих на фасціольоз тварин при застосуванні рафензолу (М±т, п=5)

Показники
Період дослідження

до введення
після введення

на 21-шу добу на 30-ту добу
Інтенсивність інвазії, яєць 12,1 0 0

Глюкоза, ммоль/л 3,70+0,40 3,11+0,24 3,91+0,27*
Загальний кальцій, мкмоль/л 2,73+0,05 2,75+0,06* 2,68+0,03

Неорганічний фосфор, мкмоль/л 1,52+0,09 1,47+0,07 1,35+0,03
Загальний білок, г/л 73,10+3,20 72,41+3,00 81,10+1,10**

Альбуміни, г/л 24,40+1,30 24,40+1,20 29,0+0,90**
Глобуліни, % 66,70+1,00 66,40+0,70 64,30+0,7

Загальний білірубін, % 9,57+0,61 6,81+0,55 8.19+0,46
АЛТ, U/1 49,25+4,12 45,11+3,03 48,70+3,34
ACT, U/1 85,30+1,83 77,08+3,27* 76,44+4,33**
ГГТ, U/1 18,02+1,87 21,33+2,15*** 19,91 + 1,20
ЛДГ, U/1 2659+127 2657+268 2088+91

Креатини, мкмоль/л 122,60+0,47 115,20+8,14* 116,90+4,72*
Сечовина, ммоль/л 1,78+0,15 2,02+0,14*** 2,37+0,11***

Холестерин, г/л 2,65+0,59 2,61+0,56 2,37+0,46
Тригліцерид, % 0,21+0,05 0,20+0,04 0,19+0,04

Тимолова проба, % 1,48+0,11 1,54+0,09* 1,42+0,08

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001
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нофілів із 11,0±0,5 до 8,2±0,5% (на 25,5%, 
Р<0,01). Кількість лейкоцитів, паличкоядер- 
них нейтрофілів, моноцитів на 21-шу і 30-ту 
добу були без видимих змін.

Ці дані вказують на те, що рафензол на 
21-шу та 30-ту добу сприяв підвищенню кіль
кості еритроцитів, лімфоцитів, паличко- 
ядерних нейтрофілів. Спостерігалось від
новлення до фізіологічних показників кіль
кості лейкоцитів, моноцитів та еозинофілів.

Результати біохімічних досліджень (див. 
таблицю) свідчать про вірогідне збільшення 
вмісту глюкози на 5,4% (Р<0,05); загального 
білка на 9,9% (Р<0,01); альбумінів на 15,9 
(Р<0,01); глутамінтрансферази на 14,7% 
(Р<0,01); сечовини на 24,9% (Р<0,01).

Показники таких ферментів, як аланін- 
трансфераза, аспартамінотрансфераза, від
новились до фізіологічної норми при ви
вільненні організму від гельмінтів.

ВИСНОВКИ

1. Завдяки дії рафензолу відновлюються 
морфологічні та біохімічні показники крові 
в організмі тварин до норми.

2. Механізм дії рафензолу полягає у зни
женні токсичного впливу фасціол на орга
нізм через його вивільнення від гельмінтів, 
оскільки ЕЕ й IE досягають 100%.

3. Підвищення вмісту загального білка, 
альбумінів, глутамінтрансферази, глюкози, 
сечовини є закономірним для відновлення 
деяких функцій печінки, гепатоцитів, білко
вого обміну речовин в організмі тварин, що 
є свідченням відсутності імуносупресивно- 
го впливу препарату на імунну систему.

Перспективи досліджень у даному нап
рямку полягають у вивченні дії рафензолу із 
різними імуномодуляторами та їх впливу на 
показники імунної системи.
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РЕЗЮМЕ
Эффективность и влияние рафензола на 

морфологические и биохимические показате
ли организма животных, больных фасциоле- 
зом. Ю.Ю. Довгий, О.В. Пинский, А.И. Дра- ; 
гальчук.

Установлено, что К Ьерайса оказывает 
иммуносупрессивное воздействие на орга
низм животных. Восстановление некоторых 
морфологических и биохимических показа
телей в организме животных после лечения 
рафензолом свидетельствует об отсутствии 
иммуносупрессивных свойств у этого пре
парата. Рафензол оказался высокоэффек
тивным противофасциолезным препаратом 
(ЭЭ и ИЭ составляют 100%).

ПАРАЗИТОЛОГІЯ Q
i The efficiency and influence of raiensol on 

the morphological and biochemical paramete
r s  of animals' body under fasciolios. 
Yu.Yu. Dovgiy, O.V. Pinsky, A.I. Dragalchuk.

It is determined that Fasciola hepatica has 
| an immunosuppressive action on the animals’ 
; body. The reconstruction of any morphologi- 
j cal and biochemical parameters in organism 
j of animals after the treatment by rafensol is 
j evidence of absent of immunodepressive pro- 
i perties of this drug. Rafensol was found a hig- 
j h-effective antifasciolic drug, because exten- 
i sefficiency and intensefficiency was 100%.
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